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BAB III 

METEODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini adalah penelitian kualitatf, yaitu untuk mengamati secara 

langsung pelaksanaan tradisi Tari Lulo dalam nilai-nilai pendidikan Islam di  

kabupaten konawe. Metode penelitian yang dilakukan adalah peneletian deskriptif 

yang dimaksudkan untuk memaparkan situasi dan peristiwa, tidak mencari atau 

menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. 

 Proses pelaksanaan metode penelitian ini, yakni dengan cara interaksi 

langsung antara peneliti dengan subjek penelitian dalam hal-hal tertentu. Ide 

untuk memberi kesempatan kepda peneliti untuk mempelajari langsung tentang 

pengalaman dan prilaku sehari-hari dalam situasi tertentu sehubungan dengan 

dengan fokus permasalahan penelitian. Sedangkan case study dimaksudkan untuk 

mempelajari suatu gejalah secara mendalam suatu objek yang sedang dikaji. Studi 

kasus bukanlah suatu tehnik penelitian khusus, tetapi merupakan suatu 

pendekatan, yakni suatu cara bagaimana mengeorganisasikan data agar dapat 

diperoleh sifat yang utuh (unitary character) dari objek yang dikaji. 

 Berdasarkan pendekatan studi kasus yang dilakukan dalam penelitian, 

maka dalam pengumpulan data peneliti perlu mencermati kasus-kasus yang terjadi 

dengan cara wawancara sehingga memperoleh pemahaman secara mendalam 

tentang objek yang dikaji tersebut 
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B.  Lokasi Dan Waktu Penelitian 

 1. Lokasi penelitian : penelitian ini dilaksanakan di kabupaten konawe. 

Pemelihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa pelaksanaan tradisi Tarian 

Lulo pada masyarakat suku tolaki tersebut telah berlangsung secara turun temurun 

dan dianggap repsentative untuk menujukan eksistansi pelaksanaan tradisi tarian 

dikalangan komunitas masyarakat tersebut. 

 2. waktu penelitian : penelitian ini direncanakan berlangsung selama 3 

(tiga) bulan  tahapan penelitian berdasrkan jadwal yang telah disusun oleh peneliti 

meliputi perencanaan dan proses pembutan proposal penelitian, pelaksanaan  

penelitian lapangan yang dilanjutkan dengan pengolahan dan analisis data serta 

asistensi. Selanjutnya presentasi hasil penelitian dan ujian skripsi. 

C.  Sumber Data  

 Sumber data dalam penelitian digolongkan dalam 2 (dua) katagori yakni 

data primer (data utama) dan data skunder (data pendukung). 

 1. Data primer, adalah datang yang diperoleh secara lansung dari subjek 

penelitian melalui pelaksanaan kegiatan penelitian lapangan, sehingga diperoleh 

data, informasi tentang permasalahan penelitian secara akurat. Data primer 

diperoleh melalui tekni wawancara, observasi dan dokumentasi.adapun subjek 

dari sumber data primer dalam penelitian ini adalah tokoh agama (imam), tokoh 

adat dan kalangan orang tua anak masyarakat etnis tolaki. 

 

 2. Data skunder, data ini diperoleh dari sumber laian seperti sumber 

teoritis dari kepustakaan, deskripsi hasil observasi langsung yang berhubungan 
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dengan pelaksanaan kegiatan penelitian. Selain itu ada juga yang berasl dari 

pernyataan tokoh masyarakt dan kalangan lain, sebagai sumber pendukung dari 

pernyataan subjek imformasi utama. 

 Sumber data yang akan dijadikan sebagai subjek penelitian adalah imam 

dan tokoh adat dilokasi penelitian yang ditetapkan sebagiai imformasi kunci dan 

selanjutnya penelitian menetapkan imforman pendukung yang bersal dari tokoh 

masyarakat setempat dan para orang tua anak objek pelaksanaan tradisi kalosara. 

Hal ini dimaksudkan untuk menjamin validitas data dan informasi hasil penelitian, 

dimana pemilihan informan ini disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. 

 Proses pembentukan subjek penelitian dalam penelitian kualitatif 

dilakukan dengan cara snowball sampling (sampel bergulir) yang merupakan 

pendekataan dalam teknik purposive sampling (penetapan sampel sesuai 

kebutuhan) yakni dengan menentukan satu atau lebih informan dan kemudian 

bergulir dan terus menerus untuk menemikan data dan informasi yang dibutukan 

sesuai kebutuhan penelitian, sebagaimana dinyatakan sebagai berikut: 

 Responden penelitian dalam metode penelitian kualitatif berkembang terus 

(snowball) secara bertujuan (purposive) sampai data yang dikumpulkan dianggap 

memuaskan, alat pengumpulan data atau instrumen penelitian kualitatif ialah 

penelitian sendiri atau penelitian merupakan key instrumen (instrumen kunci).
37

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 Dari beberapa teknik pengumpulan data, penelitian memilih beberapa 

teknik yang dianggap efektif yaitu:  
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1. Observasi (pengematan), adalah mengadakan pengamatan secara seksama 

terhadap kondisi yang teliti secara langsung dilapangan. Pada teknik ini 

peneliti melihat dan mengamati secara langsung, kemudian mencatat 

perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang 

sebenarnya. 

2. Teknik wawancara (interview); yakni melakukan tanya jawab secara 

langsung untuk kemudian dicatat dan diredaksikan ke dalam skripsi 

dengan cara menggabungkan beberapa hasil wawancara dengan imforman. 

Dalam upaya mempermudah proses wawancara perlu diabuatkan kerangka 

acuan wawancara. 

3. Teknik dokumentasi; yakni pengemumpulan data yang diperoleh melalui 

dokumen-dokumen penting yang diperlukan  seperti foto dan video yang 

berhubungan dengan kegiatan penelitian  

E. Teknik Pengolahan  Data 

 Pengelohan data merupakan proses akhir dari penelitian yang dilakaukan. 

Prosedur pengolahan data idealnya tidak kaku dan senantiasa dikembangakan 

sesuai dengan kebutuhan dan sasaran penelitian. Beberapa ahli mengemukakan 

bahwa proses pengolahan data kualitatif dengan cara yang berbeda. Menurut 

sanfiah faisal yaitu: setelah data terkumpul, maka proses pengolahannya dapat 

dilakukan secara kualitatif melalui pengecekan (editing) data, display data dan 

vrefifikasi data, sebagai berikut:  
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1. Editing data; yakni semua data dicek kembali kemudian dipilih data-data 

yang mana yang akan digunakan, dikurangi atau ditambakan atau 

dihilangkan bila tidak diperlukan. 

2. Klasifikasi data; yaitu keseluruhan data yang diienterpretasikan, 

diasumsikana atau diresume baik berupa hasil wawancara, pengamatan 

atau dokumen berdasarkan subtansi maksudnya, kemudian digolongkan 

kedalam bagian-bagian atau sub pokok penelitian. 

3. Display data; yakni teknik data yang dilakukan oleh peneliti agar data 

yang diperoleh banyaknya jumlah data dikuasi dengan dipilih secara fisik 

membuat display merupakan dari analisis pengambilam kesimpulan. 

4. Verifikasi data; yakni teknik analisi yang dilakukan dalam mencari makna 

data dengan mencoba mengumpulkannya, kemudian diolah sedimikian 

pula sehingga data-data yang pada awalnya belum lengakap akan tertutupi 

oleh data-data informasi baru sebagai pelengkap untuk disimpulkan 

menjadi pemikiran baru. 

 

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data 

 Dalam penelitian kualitatif, perlu diterapkan pengejuan keabsahan data 

untuk menghindari data yang biasa atau tidak valid. Pengejuan keabsahan data 

dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi :  

 “Teknik pemeriksaan keabsaan data dengan memamfaatkan sesuatu yang 

lain di luar dari data yang ada untuk kepentingan pengecekan atau sebagai bahan 
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perbandingan terhadap data yang ada. Triangulasi dilakukan untuk mengecek 

keabsahan data yang terdiri dari sumber, metode, penyidik dan teori”
38

 

 Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Triangulasi teknik; untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan dengan teknik yang 

berbeda untuk mendapatkan data yang sama. Hal ini penulis 

mempertemukan data yang diperoleh dengan teknik yang berbeda-beda, 

misalnya data atau ketrangan yang diperoleh dengan teknik wawancara 

disinkronisasi dengan data dokumentasi. 

2. Triangulasi sumber; untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data yang diperoleh dari beberapa sumber yang berbeda-beda 

dengan teknik yang sama. Dalam triangulasi sumber, penelitian 

mengkonfrontir keterangan data yang diperoleh dari sumberyang berbeda-

beda. 

3. Triangulasi waktu; dilakukan dengan cara pengecekan wawancara dengan 

obsevasi dalam waktu dan situasi yang berbeda untuk menghasilkan data 

yang valid yang sesuai  dengan masalah yang dalam penelitian. 
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